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Voi… despre noi 

Volumul  4



02.04.2021

1. Este un loc creativ, cu multe lucruri de învățat, atât pentru cei mici cât și pentru adulți. „Îmi

place la muzeul de jocuri” (Frank)

2. Mie mi-a plăcut această expoziție deoarece am reușit să învăț foarte multe lucruri noi. Cred 

că este o expoziție pentru toate categoriile de vârstă. Recomand acest loc minunat! (Raissa

Machedon)

3. A fost un loc extraordinar și foarte amuzant. Cel mai amuzant loc a fost Camera cu fulgere. 

(Andrei Dochianu)



05.04.2021

1. A fost ceva unic, de care am rămas impresionată. Amabilitatea doamnelor este de nota 10. 

Vă mulțumesc și mai revenim.

2. Îmi place foarte mult aici! Sunt foarte multe lucruri interesante! Și o să mai vin! (Laită Sara)



10.04.2021

1. Foarte interesant! Un proiect educativ și foarte interactiv! ☺ (Estera 9 ani, Filip 7 ani, Damian 5 ani)

2. Super!! Ne-a plăcut Patul cu cuie!! (n.n.: Patul Fakirului). (Cristi, 9 ani)

3. Cel mai mult mi-a plăcut Vârtejul în cilindru. (Gabriel)

4. Cel mai mult mi-a plăcut Teorema lui Pitagora. (Filip, 5 ani)



11.04.2021

1. Foarte interesant și multe lucruri de învățat. Recomand.

2. Mulțumim frumos! Foarte frumos și am învățat multe lucruri! (Ilinca, 7 ani)

3. Fascinant! Multe de învățat: 1. Bicicleta; 2. Pianul; 3. Patul și toate exponatele 

sunt educative. Recomandăm! (Carolina, 7 ani)

4. Modul perfect de a învăța și a înțelege.



14.04.2021

1. Mulțumesc pentru tot! ☺

2. Totul a fost foarte frumos! Mulțumesc! (Teo)

3. Mi-au plăcut: Bobina Tesla, Liftul, Vârtejul, Bule, Fântâna 

dorințelor, Generatorul cu pedale.

4. Mulțumim pentru tot! Mi-au plăcut Bicicleta, Apa cu valuri, 

Roata lui Maxwell și Bobina lui Tesla.



15.04.2021

16.04.2021

17.04.2021

18.04.2021

1. „Mi-a plăcut Fântâna dorințelor”. Foarte frumos și interesante procesele. Felicitări conceptului. (Filip, 5 ani 

și jumătate)

1. Mi-au plăcut Umbrele colorate, Bobina Tesla, Fulgerele, Tabloul colorat. Mulțumesc! (Natalia, 4 ani și jumătate)

2. Mi-a plăcut. Este interesant. Am văzut mult. (Mirela)

1. Foarte multe experimente interesante pentru adulți și 

copii. Băiețelul nostru de 4 ani a fost foarte încântat. Ne-a 

zis că mai vrea să vină! Mulțumim pentru tot!

1. Un loc foarte interactiv care iți poate oferi o experiență 

inedită. Mulțumim.



20.04.2021

1. Foarte interesant experimentul, copiilor le-a plăcut mult! Vom revenim și vom 

recomanda și părinților din grădiniță să-i aducă pe cei mici în timpul liber. Felicitări 

pentru idee! Mulțumim!

2. Superb! Experimentul cu electricitatea le-a plăcut foarte mult! Cu siguranță vom 

reveni! Mulțumim! (Sebi, Ioan, Maria, Lucia)

3. A fost minunată vizita la Casa Experimentelor. Cel mai mult mi-a plăcut Camera 

întunecată și valul. (Tinca, 10 ani)

4. Mi-a plăcut foarte mult aici, cel mai mult mi-a plăcut Camera întunecată. (Paula, 

10 ani)

5. Cel mai mult mi-a plăcut Camera întunecată. (Laura, 10 ani)

6. Foarte distractiv și educativ! Alex, în vârstă de 8 ani, a îndrăgit Traseul încurcat. 

Vom reveni! (Alina și Alex)



21.04.2021

1. Astăzi am trait o experiență unică alături de copiii mei, Ilinca, Ana și Maria, în

vârstă de 12, 10 și 10 ani. Bucuria descoperirii și experimentării, la scară mică, a 

unor fenomene naturale, a trezit interesul copiilor care cu greu s-au putut desprinde

de acest mediu al științei. Vă mulțumim! Vom povesti acasă și prietenilor noștri cum 

putem uita de o perioadă nedorită pe care o trăim cu toții acum, alegând să ne 

conectăm la „sursă”. (Florina Dorobanțu și copiii)

2. Distractiv și numai bun pentru copii. Show-ul electric este preferatul nostru. Vom 

reveni curând! (Cristina & Maruca)



24.04.2021

1. Vă mulțumim! Foarte distractiv, frumos și experiențe noi. Mai venim. (Florin, Clara 

și Ioana, Brăila)

2. Vă recomandăm un banner prin care să se vadă de la stradă că centrul poate fi 

vizitat și este deschis publicului. (Andrei și Vio, București)



28.04.2021

29.04.2021

1. O experiență de neuitat alături de copii. Vom reveni cu siguranță pentru a 

aprofunda teoria din spatele jocurilor experimente. Pentru două ore, și noi, adulții, 

ne-am întors pe băncile școlii. Vă mulțumim!

1. Îmi place Bicicleta. (Amalia, 7 ani)

2. Foarte educativ, atât pentru cei mici dar și pentru cei mari. Amabilitatea

personalului ne determină să revenim cu plăcere. Succes mult! 



30.04.2021

1.  Mie mi-a plăcut când am văzut fulgere. (Ana, 8 ani)

2. Mie mi s-a părut foarte tare și frumos! ♥ (Irina, 9 ani)

3. Mi-a plăcut Globul cu Plasmă. ♥ (Tudor Trandafir, 5 ani)

4. Superb! Felicitări! Am aflat foarte multe lucruri 

interesante! Eric, 4 ani și jumătate, a fost extrem de 

încântat! Vom reveni cu siguranță! Vă mulțumim! (Eric)


